
Restauracja Eranova 

OFERTA WIGILIJNA- CATERING 

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia proponujemy 

Państwu specjalną ofertę dań świątecznych.  

Mamy nadzieję, że umilą one Państwu ten niezwykły czas spędzony w gronie 

rodziny i przyjaciół. 

 

Imię i nazwisko: …………………………….. 

Kontakt: ………………………… 

Data i godzina odbioru: ……………………. 

Uwagi: …………………………………………………… 

 

Wigilijne dania na zimno – zamówienia przyjmujemy w pełnych 

kilogramach (dopuszczalne jest 0,5kg)  
Asortyment J.M. Cena Ilość Kwota 

Karp w galarecie  1kg 50,00zł   

Tymbaliki z pstrąga  1 szt. 10,00zł   

Ryba w sosie słodko-kwaśnym 

(dorsz) 

1kg 45,00zł   

Pstrąg w zalewie octowej 1kg 70,00zł    

Śledzie w porach z jabłkiem  1kg 45,00zł    

Śledź w oleju z cebulką, 

marynowany w czerwonym winie 

z przyprawami korzennymi  

i miodem  

1kg 45,00zł   

Sałatka jarzynowa 1kg 50,00zł   

Zupy-  zamówienia przyjmujemy w pełnych litrach  

(dopuszczalne jest 0,5l) 
 

Barszcz czerwony czysty 1l 30,00zł   

Żurek na zakwasie z białą 

kiełbasą 

1l 40,00zł   

Zupa borowikowa 1l 50,00zł    



Wigilijne dania na ciepło-  zamówienia przyjmujemy w pełnych 

kilogramach (dopuszczalne jest 0,5kg) 
Filet karpia smażony                               

z pieczarkami 

1kg 85,00zł   

Filet karpia w sosie piernikowym  1kg 85,00zł   

Lin w sosie śmietanowym  1kg 85,00zł    

Krokiety z pieczarkami i kapustą 1szt. 8,00zł   

Kapusta wigilijna z grzybami                   

i  śliwką wędzoną śliwką  

1kg 45,00zł    

Dania mięsne- na zimno- zamówienia przyjmujemy w pełnych 

kilogramach (dopuszczalne jest 0,5kg) 
 

Schab pieczony nadziewany 

śliwką 

1kg 65,00zł   

Rolada z karkówki faszerowana 

pieczarkami i mozzarellą  

1kg 60,00zł   

Rolada drobiowa nadziewana 

morelą  

1kg 50,00zł   

Pasztet domowego wypieku                  

z żurawiną 

1kg 40,00zł   

Swojski smalec ze skwarkami  1l 40,00zł    

Dania mięsne- na ciepło- zamówienia przyjmujemy w pełnych 

kilogramach (dopuszczalne jest 0,5kg) 
 

Kaczka w pomarańczach z sosem 

żurawinowym  

1szt.=1,5kg 100,00zł   

Indyk faszerowany orzechami                 

i wątróbką drobiową 

1szt.=4kg 300,00zł   

Bitki wołowe w sosie własnym  1kg 100,00zł   

Devolay  1kg 80,00zł   

Kotlety mielone 1kg 70,00zł   

Dania mączne-  zamówienia przyjmujemy w pełnych kilogramach 

(dopuszczalne jest 0,5kg- pierogi i uszka wydajemy zamrożone)  
Uszka z kapustą i grzybami 1kg 65,00zł   

Pierogi z kapustą i grzybami  1kg 45,00zł   

Pierogi ruskie 1kg 33,00zł   

Pierogi mięsne 1kg 33,00zł   

Pierogi z soczewicą i cebulką 1kg 35,00zł   



 
 

…………………………………….                                                   ………………………… 

Data i podpis osoby zamawiającej                                                      Przyjął 

 

Zamówienia przyjmujemy do dnia 18.12.2020r. do godz. 18.00 : 

telefonicznie: 887-87-87-50 (preferowane godziny kontaktu 9:00-18:00) 

lub  

mailowo:restauracja@eranova.pl  

 

Potrawy odebrać można : 
* 23.12.2020r.w godzinach 15.00-20.00 (środa) 

Pierogi z kaszanką 1kg 35,00zł   

Pierogi buraczane ze szpinakiem   1kg 35,00zł   

Pierogi z  kurczakiem, serem                  

i pieczarkami  

1kg 40,00zł    

Chleb własnego wypieku  1szt. 16,00zł    

mailto:restauracja@eranova.pl

